
 
Zoznam žiadostí 

predkladaných právnou kanceláriou 
na rokovanie MsZ d ňa 25.02.2014 

 
A) Žiadosti o kúpu a predaj nehnute ľností, zrušenie predkupného práva  a  zriadenie vec ného 
bremena:  
 
VVO č. I. – Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabn ík 
 
1.  Beata Mišiaková, Partizánske   - ž. o zriadenie vecného bremena 
2.  VFtech spol. s r.o., Prievidza   - ž. o kúpu časti pozemku 

   3.  Budova na Staničnej ul. súpisné č.  - návrh mesta na vyhlásenie OVS na prevod  
        30081 a pozemok pod budovou  
        a priľahlé pozemky  
   4.  Budova bývalej MŠ Nedožerská cesta  - návrh mesta na vyhlásenie OVS na prevod 
        a pozemok 
 

5.  Bibiana Geschwantner a manž., Prievidza - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu, osobitný zreteľ  
6.  Judita Kubová, Prievidza    - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu, osobitný zreteľ  
7.  Zdenko Radosa, Prievidza   - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu, osobitný zreteľ  
8.  Lucie Suchanková, Prievidza   - ž. o kúpu bytu na Ul. M. Hodžu, osobitný zreteľ                    

   9.  SPP – distribúcia, a. s., Bratislava  - ž. o zriadenie vecného bremena: 
                 - Záhradnícka ul.    -  VVO č. 1 
                 - Ul. J. Jesenského -  VVO č. 4   
 10.  DOPSTA, s.r.o., Prievidza   - ž. o kúpu pozemku, osobitný zreteľ 
 
 
 

VVO č. II. - Sídlisko Píly  
 

 11.  Mgr. Jarmila Puškášová, Kanianka  - ž. o kúpu budovy zubných ambulancií a pozemku                  
                                                                                          na Bojnickej ceste 

 12.  Budova zubných ambulancií a pozemku  -  návrh mesta na vyhlásenie OVS na prevod                 
     na Bojnickej ceste v Prievidzi 

 13.  Objekt I.ZŠ S.Chalupku – bývalá jedáleň - - návrh na vyhlásenie novej OVS  
          súpisné   č.  418,  orientačné  č.  4  
                                                                                       
  
 
   VVO č. III. – Zapotô čky - Nové mesto  
 
 14.  PhDr. František Andrejovský a manž.,  - ž. o kúpu časti pozemku                  
 15.  Ing. Ľubomír Drnaj a manž., Prievidza - ž. o kúpu alebo nájom časti pozemku 
 16.  Ing. Ľubomír Drnaj a manž., Prievidza  - ž. o zriadenie vecného bremena                                                                                              
 17.  Ing. Ladislav Beer, Bojnice   - ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ 
 18.  Informačné centrum mladých, Prievidza  - ž. o zrušenie predkupného práva 
 
 

 
VVO č. IV. – Kopanice   
 

19.  RIKU, s. r. o., Prievidza    - ž. o zriadenie vecného bremena  
20.  BA COM, s. r. o., Prievidza   - ž. o zriadenie vecného bremena 
 21.  Ing. Martina Ripková, Prievidza   - ž. o kúpu pozemkov, osobitný zreteľ  
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VVO č. V. – Veľká Lehôtka   

 22.  Boris Pavlík, Prievidza    - ž. o kúpu pozemkov 
 

VVO č. VII. – Hradec   
 23.  Dušan Drozd, Prievidza    - ž.  o kúpu pozemku 
 
 
 

B) Majetkovoprávne vyporiadanie nehnute ľností:  
 

  24.  Chodník pre peších LIDL  Nedožerská cesta - ž. oddelenia výstavby na majetkovoprávne  
         Prievidza                                                                  vyporiadanie pozemkov 

 
 
 
C) Žiadosti o nájom nehnute ľností:  

 
  25.  Trhoviská v meste Prievidza   - návrh prenajať časti pozemkov správcovi trhovísk   
                                                                                       (VVO č. 1, č. 2 a č. 3) 
  26.  Uzatvorenie nových nájomných zmlúv  - návrh právnej kancelárie (z dôvodu hodného  
         (pôvodné NZ uzatvorené so spol. TEZAS)          osobitného zreteľa) 
  27.  DEE, s. r. o., Bojnice    - ž. o nájom časti pozemkov, osobitný zreteľ  
                                                                                             (VVO č. 1 a č. 2) 
  28.  Alžbeta Jevčičová, Prievidza - návrh MsR (nájom pozemku pod stavbou  
                                                                                      garáže),  osobitný zreteľ    (VVO č. 2) 
  29.  Dana Országhová CAFE WIEN, Prievidza - ž. o nájom časti pozemku, osobitný zreteľ  
                                                                                             (VVO č. 3) 
  30.  LUDO, spol. s r. o., Považská Bystrica  - ž. o nájom časti pozemku (VVO č. 3) 

 
 
 

D) Iné:  
 

  31.  Z - PLUS, s. r. o.,  Prievidza    - ž. o opätovnú zmenu účelu využitia nehnuteľnosti 
  32.  Rudolf Môcik a manž., Prievidza  - ž. o zníženie schválenej kúpnej ceny pozemku  
  33.  Mária Pekárová, Prievidza  - návrh na prevod pozemku do vlastníctva mesta 

      34.  Predajné stánky na pozemku parcela  - ž. odd. stavebného poriadku ku konaniu podľa               
             č. 1835/6 – Nám. slobody Prievidza                         § 88, 88a stavebného zákona   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


